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Referat fra SK OT-møde 01-16 (skype) 
 
Møde:  01-16 
Mødedato: 23.02.16 
Til stede:   Hans Jørn Beck, Anita Silkær, Johnny Guldhammer og Kasper Darfelt 
Referent:  Kasper Darfelt 
Dato:  24.02.16 

___________________________________________________________________ 

   

   

   

1. Velkomst 
 
 

 

2. Status SU Enduro 
Der har været udfordringer med at få adgang til områder til afvikling af løb. Det har 
været en større udfordring end tidligere og de sidste 2 løb er derfor stadig ikke 
endeligt på plads. Det forventes de dog at komme. 
Selve udvalget er velfungerende og umiddelbart forventes det, at alle fortsætter 
efter det kommende repræsentantskabsmøde. 
Der vil som altid være muligt at søge optagelse til udvalget efter 
repræsentantskabsmødet.  
 

 

3. Status SU Trial 
Udvalget fungerer, men der skal findes yderligere kræfter til udvalget og alle 
interesserede personer opfordres at søge optagelse til udvalget efter det kommende 
repræsentantskabsmøde. 
En ny formand for udvalget forventes annonceret snarligt.  
Løbskalenderen har givet lidt udfordringer med forskellige ønsker kontra 
mulighederne for egnede lokaliteter. Løbskalenderen er dog kommet på plads med 
et tilfredsstillende resultat. 
  

 

 

4. Reglement 2016 
Trial og Enduro reglementet er godkendt for 2016.  
 
For Trial er der ændringer til: 
§ 4.4 – Markering af sektion 
§ 5.7 – Fejlkørsel 
§ 5.11 – Toiletter (ny paragraf) 
§ 9.4 – Aldersgrænser 
§ 9.5 – Særligt gældende 
§ 12.1 – Startgebyr 
§ 13 – Danmarksmesterskab 
 
For Enduro er der ændringer til:    
§ 3 – Deltagere 
§ 4 – Motorcyklen 
§ 4.1 – Nummerplader 
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§ 4.3 – Service og reparation 
§ 5 – Ruteafmærkninger 
§ 8.4 – Respittid 
§ 9.1 – Klasseinddeling og køretider 
§ 11.2 - Særligt for kørere der optræder som official ved 
fremmede løb (ikke ens egen klub der er arrangør) 
 
Reglementerne med ændringer kan læses i komplet udgave på DMUs hjemmeside. 
 

5. Licenser og økonomi 
Licenstallet ser pænt ud pr. d.d. med ca. 75 Trial licenser og ca. 65 Enduro licenser. I 
forhold til 1. kvartal 2015 er Trial meget tæt på tallet for 2015, imens Enduro må 
vurderes at være en del bagefter og forklaring her må være at sæsonens første løb 
er primo maj. Sidste år var det i februar. 
 
Budgettet for 2016 er på plads. 

 

 

6. Repræsentantskabsmøde 2016 
Hans Jørn laver SK beretning til fremlæggelse på mødet. 
Dan Uno laver beretning for SU Enduro. 
Hans Jørn laver også en beretning for SU Trial.    
Kasper Darfelt deltager som sekretær og referent på SK mødet. 
 
Anita Silkær er på valg og er villig til genvalg. Der er ikke opstillet modkandidater. 
 

 

7. Evaluering Motorshow 2016 i Herning (messe) 
Det har givet blod på tanden at deltage på messen. Det skal være ”sælgere” der står 
på messen. 
Det fungerede rigtig godt med en skærm med trial, der fik folk til at stoppe og det 
lokkede folk ind til en samtale. 
Der skal arbejdes på et fast DMU koncept for deltagelse på messer. 
Der vil blive afholdt et selvstændigt evalueringsmøde. 

 

 

8. Eventuelt 
Næste møde afholdes senest i juni, men afhængig af repræsentantskabsmødet kan 
det blive fremrykket.    
 

 

   

   

   

 


